
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 
 

FRM-DGPES-045-06                  Revisão: 00                  Data: 10/06/2015                    Pág.: 1/2 
   

DIREITO EMPRESARIAL – FALÊNCIA E 
RECUPERAÇÃO - EFR 

Competência técnica: Legislação aplicada à área       
Conhecimento relacionado: Direito Empresarial 

 

Objetivo Geral 
 
Proporcionar aos participantes a apreensão dos conceitos necessários ao 
exercício das suas funções. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Conhecer todos os passos do instituto da falência. 
• Compreender os efeitos da sentença de falência em relação ao falido, aos 

credores e aos sócios.  
• Entender o rito processual da falência e suas fases 
 
Metodologia 
 
Aula expositiva, explanação de textos legais e estudo de casos. 
  
Conteúdo Programático 
 

• Conceito 
� Pressupostos 
� Princípios Gerais 
� Caracterização 
� Juízo Competente 
� Legitimidade ativa e passiva 
� Rito processual na falência 

• Efeitos da falência em relação ao falido, credores e sócios.  
� Termo legal da falência Eficácia dos atos 
�  Ação revocatória 

• Efeitos Jurídicos da sentença de falência em relação aos bens do falido 
� Arrecadação dos bens 
�  Ineficácia dos atos: Pedido de Restituição 

• Habilitação e divergência dos credores 
� Verificação e Impugnação dos créditos 
� Quadro geral de credores  
� Classificação dos créditos 
� Rito Processual 

• Liquidação 
� Encerramento da falência 
� Extinção das obrigações do falido 
� Reabilitação civil do falido 
� Rito Processual 

• Recuperação judicial 
� Conceito 
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� Objetivo  
� Legitimidade 
� Juízo competente 
� Requisitos 
� Créditos excluídos 
� Credores abrangidos 

• Rito processual 
� Petição inicial 
� Despacho de processamento 
� Juntada do plano de recuperação 
� Objeções. Homologação do plano 

• Cumprimento do plano 
� Encerramento da recuperação 
� Convolação da recuperação judicial em falência 

 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 

 
Bibliografia Indicada 
 
CAMPINHO. Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2010 – 3ª edição. 
ULHOA. Fábio. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Saraiva, 2010 – 8ª edição. 
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Janeiro: Lumen Juris, 2012 – 11ª edição. 
 
Carga horária:  
 
21 horas 
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